
یک جنگ بزرگ، به چه دلیلی آغاز می شود؟ درباره جنگ جهانی اول می گویند: »روز 28 ژوئن 1914ولیعهد اتریش و همسرش در هنگام بازدید از 
شهر سارایه وو گم شدند. کسی نفهمید آیا راننده مسیر را اشتباه کرد یا عمداً آن ها را به کوچه پس کوچه های شهر برد. حتی در بعضی داستان ها 
گفته می شود اختیار ماشین از دست راننده خارج شده بود! اما در یکی از همین کوچه ها، یک دانشجوی صربستاني به آن ها شلیک کرد و ولیعهد 

و همسرش کشته شدند.«
به این ترتیب جنگی شروع شد که 4 سال طول کشید، 17 میلیون انسان را به کشتن داد و باعث نابودی چند حکومت قدیمی شد. 

راستی اگر این اتفاقات نمی افتاد، مثالً ماشین مسیر عادی خود را می رفت و ولیعهد اتریش هم کشته نمی شد، آیا چنین جنگ خونینی رخ نمی داد؟!

جنــگ آفتـــاب
فرض کنید چند کشور قدرتمند در برابر 
هــم قــرار گرفته انــد و همگــی در آرزوی 
جنگ با یکدیگر هستند. اما می دانند که 
کشور مقابلشــان هم قدرت زیادی دارد 
و نمی توان به راحتی آن را شکست داد. 
پس در این شرایط همه مجبورند با هم، 
صلــح کننــد. در حالی کــه همگی منتظر 
اولین فرصت هستند که دشمن خود را 

شکست دهند. 

این شرایط از چهل سال قبل از جنگ جهانی اول در اروپا حاکم بود و به آن »صلح 
مســلح« می گفتند؛ يعني صلحی که اگر ترس از ســالح های رقبا نبود، از مدت ها 
قبل تبدیل به جنگ می شد. در این شرایط بهترین کار این است که هر کشور مثل 

یک شطرنج باز با مهره هایش بازي کند. 

از سال 1871 که کشور آلمان متولد شد، شرایط اروپا تغییر کرد. آلمانی ها 
در مدتــی کوتــاه بــه قــدرت سیاســی و اقتصــادی بزرگــی در اروپــا تبدیــل 
شدند. اما یک قدرت اقتصادی مجبور است کاالهای خود را به کشورهای 
ضعیف تر صادر کند. اما به کجا؟ کشــورهایی مثل بریتانیا و فرانســه قبالً 
این کارها را انجام داده بودند و حاال دیگر جایی برای قدرت جدیدی باقی 

نمانده بود. 
بدتــر از آن، شــرایط سیاســی بــود. آلمــان به عنــوان یــک قــدرت سیاســی 
مي خواســت ســرزمین های ضعیف تری را در سراســر دنیا تصرف كند. اما 
تمام نقاط دور افتاده آســیا و آفریقا هم توســط قدرت هایی مثل روســیه، 

بریتانیا، فرانسه و ایتالیا تصرف شده بودند. 
به همین خاطر آلمانی ها می گفتند:»ما به دنبال جایی در آفتاب هستیم!«

اما چنین سرزمینی دیگر پیدا نمی شد.

در طول سال ها، 
کشورها تا توانستند 
قدرت خود را به رخ 
هم کشیدند. مثالً 
امپراتور آلمان که 
می دانست کشور 
مراکش در شمال 
آفریقا، زیر سلطه 

فرانسه است، سفری 
به مراکش کرد و در 
سخنرانی خود اعالم 
کرد که مراکش باید 

استقالل داشته باشد. 

دانشجوي صرب كه وليعهد 
و همسرش را به قتل 

رساند.

در شــرق اروپــا هم جنگ هایی چند 
ماهــه رخ داده بــود، یــک بــار ایتالیا 
یــک  و  عثمانــی  امپراطــوري  علیــه 
بــار اتحاد چنــد کشــور کوچک علیه 
امپراطوري عثمانی. به همین خاطر 
وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، 
بیشــتر مردم راهی جبهه ها شدند. 
چــون فکر می کردنــد این جنگ هم 
بعــد از چنــد مــاه تمــام می شــود و 
همه می خواســتند بــرای تعطیالت 
کریســمس سال 1915 در خانه های 

خود باشند!
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یک لطیفه تکراری را همه شنیده ایم که می گوید:»اگر ادیسون برق 
را اختراع نمی کرد، یک نفر دیگر برق را اختراع می کرد!«

اما این مسئله در جنگ جهانی، دیگر لطیفه نیست و واقعیت دارد. 
اگر »آرشــیدوک فرانس فردیناند« ولیعهد اتریش توسط »گاوریلو 
پرنسیپ« جوان دانشجو کشته نمی شد، باالخره بهانه ای دیگر برای 

جنگ به وجود می آمد و نبرد بزرگ باالخره رخ می داد. 

باالخره بهانه ها ایجاد شــد. ولیعهد اتریش 
که در سرزمین صربستان کشته شد، دولت 
اتریــش به صرب ها اولتیماتــوم داد و اعالم 
کرد ما باید تحقیق کنیم تا ببینیم عامل این 
قتــل چه بــوده؟ جــواب اتریشــی ها »دولت 
صربســتان« بــود! البتــه دولــت صربســتان 
هــم ایــن را نپذیرفــت که اتریشــی ها چنین 
حرفي بزنند. در این شرایط روسیه به کمک 
صرب هــا آمــد و آلمــان بــه کمــک اتریــش. 
آلمــان در همــان حــال تصمیــم بــه جنگ با 
فرانســه را گرفت و برای این منظور، کشــور 
بی طرف بلژیک را تصرف کرد تا بریتانیا هم 

علیه آلمان وارد جنگ شود!
ســه ســال بعــد از آغــاز جنــگ، آمریــکا هم 
بــه بهانه غرق شــدن کشــتی هایش توســط 

آلمان ها، علیه آلمان وارد جنگ شد.

در جنــگ جهانــي اول برای نخســتین بار 
از ســالح های شــیمیایی اســتفاده شــد، 
هواپیماها وارد جنگ شدند و بسیاری از 
مناطق مسکونی و انسان های بی گناه را 

بمباران کردند. 

سرانجام با پایان جنگ جهاني اول، قرار شد سران کشورها در کاخ 
وِرســای فرانســه مالقــات کننــد و دربــاره اتفاقــات رخ داده در جنگ 
تصمیم بگیرند. در »کنفرانس صلح ورسای« کشور شکست خوردة                                                                                                                                            
 جنگ -آلمان- به عنوان کشــور شــروع کننده جنگ شــناخته شــد و 
مجبور شــد ســنگین ترین غرامت ها را به کشــورهای پیروز بدهد. 

عالوه بر آن، بسیاری از سرزمین های خود را نیز از دست داد. 
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جنگ ســبب شــد کــه کشــورهای نیرومنــد وارد 
کشــورهای ضعیف تــر شــوند و اثــرات فراوانــی 
ایــران،  در  ایــن کشــورها بگذارنــد. مثــالً  روی 
بریتانیایی ها کل منابع گندم سیســتان را برای 
ســربازان خــود خریــداری کردند و نــاگاه قیمت 
گنــدم بــه خــرواری 20 تومــان افزایــش یافــت. 
روس هــا هــم در شــمال، منابــع آذوغــه، غله و 
مــواد غذايــي کشــور را تصاحب کردنــد. در این 
شــرایط محتکــران از فرصــت اســتفاده کردنــد 
و در شــرایطی کــه انبــوه مــردم از گرســنگی و 
شــیوع بیماری )آنفوالنزای اســپانیایی( در حال 
مــرگ بودند، گنــدم را در انبارها احتکار کردند. 
حریص ترین این محتکران احمد شــاه )پادشــاه 
قاجار( بود که حتی حاضر نمی شــد، گندم را با 
نرخ دولتی بفروشد و همواره با باالترین قیمت 

ممکن گندم ها را می فروخت!
نتیجــٔه ایــن امر، مــرگ و میر میلیون هــا ایرانی 
بود. گفته می شــود از جمعیت ایران، یک سوم 

مردم به دلیل گرسنگی از دنیا رفتند.
در پایــان نبــرد، کشــورهایی کــه همگــی در مرکــز 
نقشه اروپا به هم متصل بودند و »متحدین« نام 
گرفته بودند )آلمان، اتریش، عثمانی و بلغارستان( 
در برابر دشــمنان خود که بســیاری از آن ها با هم 
همســایه نبودند و به همیــن خاطر»متفقین« نام 
داشــتند )مثل بریتانیا، فرانســه، آمریکا، ژاپن و..( 

شکست خوردند. 
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